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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 
PROCES VERBAL 

 
încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului Judeţean Buzău  
        din data de 11 noiembrie 2021 

 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul Petre - Emanoil Neagu –

Preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. 

La şedinţă participă domnul vicepreședinții  Consiliului Județean Buzău: 
Petre Adrian – Robert, Rache Aurelian – Felix și consilierii judeţeni: Alexandru 

Ioan – Cristian, Baciu Gabriel Paul, Pitiș Cornel, Dimitriu Costel, Ghiveciu Adrian-
Iulian, Scîntei Faustin – Doru, Petre Mirela, Buşcu Alexandru, Stan Sorin – 

Valeriu, Savu Marian, Enescu Liviu – Adrian, Holban Corina-Monica, Rânja Paul-

Eugen, Vioiu Cristinel Nicolae, Zoican Adrian, Manolache Valentin, Bogdan Ion, 
Iacob  Cristina -  Iuliana, Barbu Valentin, Munteanu Ştefăniţă, Mocanu Viorel, 

Ștefu Viorel, Popa Constantin. 

Domnii/doamnele consilieri județeni: Alexandrescu Gabriel – Adrian, Bîrlă 
Marian, Dragomir Ionuţ Sebastian, Corcodel Claudiu, Iuga Ionuț – Ciprian, 

Posea Mircea – Ciprian, Mărgărit Georgian sunt prezenți prin WhatsApp din 
motive personale și profesionale aferente contextului pandemic. 

La lucrările şedinţei mai participă: domnul Mihai-Laurenţiu Gavrilă – 
Secretarul General al Judeţului Buzău, doamna Oprea Mirela – Director executiv 

– Direcția juridică și administrație publică locală și domnul Liviu – Mihail Ciolan 
– director executiv – Direcția economică.  

De asemenea, la lucrările şedinţei sunt prezenţi reprezentanţi ai presei, 

radiourilor şi posturilor locale de televiziune.  

Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară în baza Dispoziţiei 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 278 din 29 octombrie 2021. 

Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Petre – Emanoil Neagu – 
Preşedinte al Consiliului Judeţean care a spus: 

 Prin Dispoziţia nr. 278 din 29 octombrie 2021, am convocat astăzi, 11 
noiembrie a.c., Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară. 

 La şedinţă sunt prezenţi fizic 25 de consilieri județeni și Președintele 

Consiliului Județean Buzău. 

Un număr de 7 consilieri județeni au fost și sunt prezenți prin WhatsApp 

din motive aferente contextului pandemic (personal sau profesional). 
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Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Vă supun aprobării prin vot, procesele-verbale ale şedinţei ordinare din 
data de 23 septembrie și al ședinței extraordinare din data de 19 octombrie 

care au fost afişate pe site-ul propriu.  

Nu au fost observaţii. Supuse la vot, procesele verbale au fost aprobate cu 

32 de voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonica. 

* 

Pentru şedinţa de astăzi, vă supun aprobării următoarea ordine de zi: 

 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND: 

1. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2021 pe 

cele  două secțiuni; 

2. Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului 
propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2020 – formă actualizată 6; 

3. Aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe 

anul 2021; 

4. Aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău; 

5. Aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău; 

6. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău 

aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2021 și 
Sărbătorilor de iarnă; 

7. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi 
pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2022 la nivelul Judeţului Buzău; 

8. Stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor 

bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Vernești 
de o persoană fizică; 

9. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Beceni a unui teren 
din zona de siguranță a drumului județean DJ 203 K, situat în intravilanul 

comunei Beceni; 
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10. Aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” 
prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ 

Teritorială - Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al 
apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente 

executării lucrărilor pe DJ 203 K la km 77+910, km 80+205, km 82+349, km 
86+249, km 89+175, km 90+850, km 91+750, km 93+750, km 97+300, km 

97+675, pentru realizarea obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la 
nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul 

Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”; 

11. Aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” 

prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ 
Teritorială - Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al 

apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente 
executării lucrărilor pe DJ 203 L între km 23+300 – 23+675; 

12. Stabilirea destinației imobilului proprietate publică a județului Buzău, 

situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19; 

13. Aprobarea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat 

al Deșeurilor în Județul Buzău; 

14. Aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Buzău; 

15. Aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, 
organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

16. Aprobarea modificării unui post vacant din statul de funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău; 

17. Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

181/2021 privind aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru 
recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni 

din structura  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău; 

18. Aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău a procedurii de închidere a Centrului rezidențial pentru 

copilul cu handicap nr. 9 Buzău; 

19. Reorganizarea Centrelor de recuperare și reabilitare a persoanelor 
adulte cu handicap din municipiul Rm. Sărat și  respectiv comuna Stîlpu în 

centre de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități; 
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20. Modificarea art. 1, alin. (2)  din Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
nr. 122/2018 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului 

medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău; 

21. Aprobarea majorării alocațiilor de hrană pentru consumurile colective 
din Spitalul Județean de Urgență Buzău; 

22. Aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență, la care Județul Buzău este 

membru asociat; 

23. Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe 
traseul cod 064 Buzău – Autogara XXL – Vernești – Berca, pe care efectuează 

transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de 

transport SC DUBLU G SRL; 

24. Aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe 
traseele: cod 010 Buzău – Autogara Sud – Mărgineanu, cod 014 Buzău – 

Autogara Sud – Gherăseni, cod 016 Buzău – Autogara Sud – Bălaia, cod 026 
Buzău – Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, cod 028 Buzău – Autogara Sud – 

Padina, cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca pe care efectuează transport 
rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport 

SC Trans Expres SRL; 

25. Aprobarea deplasării unei delegații județene în Spania – Madrid în 

scopul prezentării și promovării unei expoziții arheologice a Muzeului Județean 
Buzău; 

26. Numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Societății 

”Domenii Prest Serv” SRL Buzău; 

* 

  Supun aprobării ordinea de zi: 

Supusă la vot, ordinea de zi, a fost aprobată cu 32 de voturi ”pentru” și 
Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi exprimate telefonic. 

* 

1. Vă supun la vot proiectul de hotărâre privind execuția bugetului propriu 

al Județului Buzău pe trimestrul III 2021 pe cele  două secțiuni.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 
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2. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în 
anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 6. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

3. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a VII-
a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

4. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-

a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile 
Voiculescu” Buzău.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

5. Vă supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a 
V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

6. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume 
de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni 

dedicate Zilei Naționale a României – 2021 și Sărbătorilor de iarnă. 

 



6 
 

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

7. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale 

produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 
2022 la nivelul Judeţului Buzău.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

8. Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea plății 

unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe 
teritoriul județului Buzău – comuna Vernești de o persoană fizică. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

 

9. Supun votului proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 

Consiliului LOCAL al comunei Beceni a unui teren din zona de siguranță a 
drumului județean DJ 203 K, situat în intravilanul comunei Beceni. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Barbu Valentin nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 
alin. lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ). 
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10. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului între 
Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă 

Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Buzău, pentru 
utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația 

Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203 K la km 
77+910, km 80+205, km 82+349, km. 86+249, km 89+175, km 90+850, km 

91+750, km 93+750, km 97+300, km 97+675, pentru realizarea obiectivului 
de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea 

infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, 
județul Buzău”.  

 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

11. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului între 
Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă 

Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Buzău, privind 
utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația 

Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203 L între km 
23+300 – 23+675. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*    * 

12. Supun votului proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației 

imobilului proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, 
strada Simila nr. 19. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

13. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Master Planului 

pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Buzău. 
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

14. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unei modificări în 

statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

15. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 
în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnii Zoican Adrian și  Barbu Valentin nu au participat la vot fiind sub 

incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”e”, respectiv lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

16. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unui 
post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

17. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea art. 3 din 

Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 181/2021 privind aprobarea încetării 
activității Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu 

tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura  Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.  
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

18. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurii 
de închidere a Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 

 

* 

*     * 

19.Supun votului proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrelor de 

recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din municipiul Rm. 
Sărat și  respectiv comuna Stîlpu în centre de abilitare și reabilitare a 

persoanelor adulte cu dizabilități. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*     * 

20. Supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1, alin. (2) 
din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.122/2018 pentru acordarea unor 

stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Buzău.  

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnii Zoican Adrian și  Barbu Valentin nu au participat la vot fiind sub 
incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”e”, respectiv lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

 

 

 



10 
 

21. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării 
alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Județean de 

Urgență Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 30 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnii Zoican Adrian și  Barbu Valentin nu au participat la vot fiind sub 

incidenţa art. 228 alin. (1) lit. ”e”, respectiv lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

* 

*     * 

22. Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de 

Urgență, la care Județul Buzău este membru asociat. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

* 

*     * 

23. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 064 Buzău – 

Autogara XXL – Vernești - Berca, pe care efectuează transport rutier public 
județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC DUBLU G 

SRL. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Bîrlă Marian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 

alin. (1) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ). 

* 

*     * 

24. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele: cod 010 Buzău – 
Autogara Sud – Mărgineanu, cod 014 Buzău – Autogara Sud – Gherăseni, cod 

016 Buzău – Autogara Sud – Bălaia, cod 026 Buzău – Autogara Sud – Pogoanele 
– Rușețu, cod 028 Buzău – Autogara Sud – Padina, cod 080 Buzău – Autogara 

Sud – Vintileanca pe care efectuează transport rutier public județean de 
persoane prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Expres SRL.  
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Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 31 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

(domnul Bîrlă Marian nu a participat la vot fiind sub incidenţa art. 228 
alin. (1) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ). 
 

* 

*     * 

25. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei 

delegații județene în Spania – Madrid în scopul prezentării și promovării unei 
expoziții arheologice a Muzeului Județean Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 
cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 

exprimate telefonic. 

 

Domnul Petre – Emanoil Neagu: - Muzeul Județean Buzău prin 

managementul de acolo și specialiștii noștri au reușit împreună cu Muzeul 
Național să reprezinte România la o mare expoziție internațională la Madrid la 

Muzeul Național de Artă și Arheologie. Acolo au fost expuse piese arheologice 
și practic din istoria României și mă refer aici la ”Cloșca cu Puii de Aur” 

descoperită la Buzău în localitatea Pietroasele. Expoziția se va desfășura pe o 
perioadă mai lungă și a avut un ecou fantastic în comunitatea internațională. 

Știți că noi avem o înfrățire cu regiune autonomă din Spania și mă refer aici la 
Rioja. De fapt în toată comunitatea și Uniune Europeană s-a vorbit despre 

județul Buzău, despre comuna Pietroasele, despre tot ce s-a descoperit aici. 

Am primit invitație de la Muzeul Național de Artă și Arheologie din Spania 

ca pe perioada desfășurării acestei expoziții care ține până aproximativ în luna 
februarie, ca un grup de cercetători de la Muzeul Județean și cu o delegație de 

la Consiliul Județean să mergem în Spania. 

Referitor la proiectul de hotărâre prin care am alocat suplimentarea 
alocației de hrană la Spitalul Județean de Urgență Buzău, vă mulțumesc pentru 

vot pentru că prin efortul Consiliului Județean Buzău putem să facem în așa fel 
încât din punctul de vedere al distribuirii hranei la spital  să avem niște 

standarde destul de bune pentru bolnavi. 
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26. Supun votului proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator 
în Consiliul de Administrație al Societății ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău. 

Nu au fost intervenţii. Proiectul de hotărâre, supus la vot a fost aprobat 

cu 32 voturi „pentru” și Președintele Consiliului Județean Buzău din care 7 voturi 
exprimate telefonic. 

* 

*    * 

Domnul Petre Emanoil Neagu: - Dacă nu sunt intervenţii, declar închise 

lucrările şedinţei mulţumindu-vă pentru participare. 

 

 

     PREŞEDINTE, 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                     MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

     Verificat, 

 Mirela Oprea 

 

                                                        Steno-tehnored:   

                                                                                    Șulă Steliana 

              Ardeleanu Andreea 

 


